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 מתנחלת מהגליל, ערבייה דתייה, לסבית מזרחית, חרדית כשמפגישיכו
 להגיע חל לא מכסייפה, ובדואי אתיופיה יוצא חברתי פעיל עציון, מגוש

 זאת בכל יש במרוקו, לסיור שיצאו ״,120"תוכנית למשתתפי אבל ס להסכמות
 הישראלית בפוליסיקה מפתח לעמדות להגיע שואפים כולם משותף: מכנה

 ארמונות מסגדים, כנסת, בתי בין איתם נדדה אחרונות" "ידיעות כתבת ס
 כשכולם שאפילו וגילתה ורבאס, קזבלנקה מרקש, בין ססגוניים, ושווקים
הישראלית החברה של הגוונים את לסשסש קשה המסורתי, בכפתן לבושים

 שורק."אני זהורית
 וכולם ברחוב מסתובבת

עולי" סבא כמו נראים

 מערי אחת אסואירה, של השחפים
 מכסים במרוקו, ביותר היפות החוף

קבוצה צועדת בנמל השמיים. את ■ ■
בו. לאכול מקום ומחפשת צבעונית
מה חלק החוף שעל הדגים במסעדת

 ברשת דג מבקשים אחרים שרימפס. מזמינים סועדים
 יושבים הם חד־פעמית. לצלחת היישר חדשה, צלייה

 צהריים לארוחת וערבים, חילוניות דתיות, חרדים, שם,
 במקום בערב, נתפסת. בלתי כמעט בטבעיות טיול של

וייש צבעוניות גלביות כולם יעטו למיטות, להיכנס
 ישירו חלקם חאקי. הבאבא של לזכרו בהילולה יחד בו

 במילים ידבקו אחרים פה, בעל אבא מבית השירים את
 משועשע במבט במחזה יבהו חלק שבטלפון, הכתובות
 הגיוון ושוב קסמו, את יפעיל המקומי העוד נגן וספקני.
 מוסלמים גמורים, וחילונים ליטאים יפתיע: האנושי

אותו את יחד יפזמו ומתנהלת חסידית אישה ויהודים,

mam

 נדוד וארחיקה / אשכונה ״אעופה עתיק: געגועים ניגון
דוד". אמצא ואולי / אלינה במדבר /

 מדי טובים כמעט בהתחלה שנראים האלו, הרגעים
 "דו־קיום", של השחוקה הנוסחה פי על מדי ומהונדסים

 המשתתפים 23 הצטרפתי. שאליה במשלחת שגרה הם
השו לצד אבל הישראלית, החברה קצוות מכל מגיעים

 ייחודיות דמויות כולם במשותף: הרבה חולקים גם ני
 מאוד שקשה הגיעו, שמהם המגזרים בקרב וחד־פעמיות

 אנשים כולם ונוח. מוכר סטריאוטיפ באיזשהו לאגוד
 שאינם מובהקות, ודעות ערכים סל בוערת, אג׳נדה עם

להש ושואפים "פוליטיקה" הבזויה מהמילה נרתעים
 להכשרת תוכנית ":120ב״ השתלבו הם לכן בה. תלב
 "שחרית", מכון שמפעיל פוליטיקאים של חדש דור

חברתית. מנהיגות בפיתוח המתמקד
בקלי מתחיל שלנו המסע גם טוב, סיפור כל כמו

 אנדרה מרוקו, מלך של היהודי היועץ עם מפגש שאה:
 יש אגב, רבאט. שבעיר לארמון הסמוך במלון אזולאי,

 לקשור יכול מרוקאי יהודי כל שכמעט לכך פשוט הסבר
 תמיד שכנה היהודים, של השכונה המלאה, למלך. עצמו

 יוצא כפועל ייפגעו. שלא כדי המלך לארמון בסמוך
 כאנשי או המלך של במפעליו רבים יהודים עבדו מכך

מעולם. בו פגשו לא אם גם מאוד, בכך גאים והיו חצרו
השי מוחמר מרוקו, למלך בכיר יועץ משמש אזולאי

 הפתיח הוא איתו המפגש השני. חסן - אביו מימי עוד שי,
 זהות. של בשאלות כך כל שעסוקה לקבוצה המושלם

 זה את אומר לא אני ובךבח. ערבי יהודי, מרוקאי, "אני
 שלי מהזהויות אחת בכל גאה אני מישהו, לרצות בשביל
 נשמע שזה יודע אני רבים. דורות מהן אחת לכל ומחובר
 אותי שעושה מה וזה האלה, הזהויות כל אני אבל סותר,

 נהייתה החשיבה "לצערי, בחיוך. אומר הוא שאני", מה
 בקול לחגוג צריך שלכם הדור מורכבת. במקום בינארית

פנטסטית". מורשת היא כי שלכם, המורשת את רם
 נודדים אנחנו אחד, באוטובוס ימים, 10 במשך כך,

וארמונות. שווקים מסגדים, כנסת, בתי עלמין, בתי בין

 מפלסטיק. עשויה לא המשונה הקבוצה של האידיליה
מה ולא עצמם, על מספרים הם המקרטע במיקרופון

 ),33(פרומן כשמיכל השמיים. לב עד להתווכח ססים
 בהיריון, שהייתה בזמן בפיגוע שנפצעה תקוע תושבת
בק הערבים החברים המדינית, משנתה את מתארת

 מפתיעה ברגישות מספרת היא באי־נוחות. זעים בוצה
 בנער והבלבול האובדנות האונים, חוסר את ראתה כיצד

 באותה השכמה. כקריאת זאת פירשה איך בה. שפגע
 לבית חלופה רואה לא היא עציון גוש כתושבת נשימה,

 זצ״ל, פרומן מנחם הרב של כלתו שלום, שוחרת שלה.
פינוי. פירושו שאין נתיב מחפשת

 המזהה שבנגב כסייפה תושב ),39(אלעמור סלימאן
 מיד מדבר הוא חייב. נשאר לא כבדואי-פלסטיני, עצמו

 להסכים יכול אינו מדוע מרשים בפירוט ומסביר אחריה,
 דו־קיום של מהקלישאה לנו "נמאס דבר. על כמעט איתה

 החבר שהוא המוסכניק על הזה הסיפור כיבוש. שכולל
 לכם לבנות מספיק טובים שאנחנו זה שלכם, טוב הכי

 נסבל. בלתי הוא זכויות, לקבל בשביל לא אבל בתים
מתנ בהן שהיו מתוכניות חלק להיות הסכמתי לא בעבר
תח לא חולה, חיים מציאות הוא בשבילי הכיבוש חלים.
 אני כי פה אני פה. אני "אבל שבור, בקול אומר הוא ביב",
 להבהיר לי חשוב כי שלנו. האחרונה ההזדמנות שזו חושב

אצלכם". כמו בדיוק פשרה פירושו הסכם עבורנו כמה עד
 אבל להתפשר, מוכנה כבר שלי, בלב אני, "להפך!

 קוראת ההתנחלויות!" כל את שנפנה רוצים אתם לא! אתם
 ענקית", פשרה כבר זו ׳67 קווי "מבחינתנו בתגובה. פחמן
 יפיע. תושבת ),53(יאסין הטיב אימאן נסערת לה עונה

 השלמה, ישראל ארץ של תמונה יש שלי לבית "בכניסה
מכם!" פחות לא מוותרת אני ורמלה. וחיפה יפו עם

חרדים!ערבים של מפלגה
 מחוק לדיון: ראוי נושא כל קדושה, אינה פרה שום
מת־ נגד לוינשטיין יגאל הרב של נאומו ועד המואזין



 המשלחת מחברי חלק
 המסורתיים. בחלוקים

 באפריקה פה, הזו 'התפילה
גדול" כוח היא הרחוקה,

 נגד החקיקה ועד אל־חיראן באום מהתקרית גייסות,
 הוא ביותר הנוכח שהנושא נדמה הכיבוש, לצר זנות.

 בעלת הקבוצה זו אולי מרוקו, זו אולי העדתי. המשבר
 בארץ, החיים מציאות זו ואולי המובהק המזרחי הרוב

 ל״גן גרבוז יאיר של הקמעות מנשקי נאום בין שנעה
הממשלה. לראש לפעמים שקופץ המזרחי"
רב משפחות של לשושלת בן הוא )27(כנפו נריה

 היהודי", הבית "צעירי ממייסדי ממרוקו. מכובדות נים
מש הכי שההבנה חושב "אני וחברתי. פוליטי פעיל

 הוא המזון", שרשרת את לשבור הצורך היא מעותית
 סולידריות שלום, לקדם יכול אני ימין כאיש "גם אומר.
 ממנו. מגיע שאני המסורתי העולם מתוך חברתי וצרק

 הישראלית החברה שכל נכס היא המסורת מבחינתי
לש לנו מסייעת היא כי בעיקר ממנו, להרוויח יכולה

 אליהן. אותנו דוחפים כך שכל הדיכוטומיות את בור
 לעצום יכול שלא דתי יהודי כאדם זה את אומר ואני

מאבו חלק שהיא המוסלמית התרבות מול אל עיניים
הארצישראלי". בנוף ממני חלק גם בהחלט אבל - תיי

ואש ההפך פה קורה כוונה שבלי לי נדמה "לפעמים
 פריווילגי, פחות מיעוט מעין לראשונה מרגישים כנזים

 גם כיפה חובש ),36(שיק אופיר אומר הפוך״, על בהפוך
 בנצרודעילית "תבור" צבאית הקדם המכינה מייסד הוא,

 בגליל. ממשלתית יזמות לקידום בגליל" "לב מיזם ומנהל
מש לא שמזרחים לב לשים האיזון, את למצוא זמן "לוקח

 אין הפוך. רק - עליהם שהופעלה כוחניות באותה תמשים
לפע מרגיש אני זאת ובכל איתה, מזוהה שאני מפלגה לי

 הישראלית. מההוויה מנותק בקבוצה, פה, שהדיאלוג מים
השטח". את לייצג כדי לעבוד מה על הרבה לנו שיש

 תוכנית של השיא רגע הוא במרוקו המשותף המסע
הכ את ״120״ לחברי לתת שאמורה שנה, בת הכשרה

 והט־ המרתיעה לזירה להיכנס הצעד: את לעשות לים
 בשפה בה ולדבר הישראלית הפוליטיקה של שוסעת

 ועל שלהם הזהות על מוותרת שלא חדשה שפה - אחרת
מחלוקת של שיח עומק. לייצר מנסה אבל עמדותיהם,

 שואפים חלקם לשותפות. מהאפשרות מתעלם שלא
 מדברים אחרים בהן, פעילים שהם במפלגות להשתלב

 ירושלמי, חרדי דרילמן, שמואל מקומית. פוליטיקה על
 בירושלים "בתכלס, ברצינות: וחצי בצחוק חצי אומר

כשחוש וחדרים. ערבים של מפלגה להיות צריכה
 אותן ואת שאיפות אותן את בדיוק לנו יש זה, על בים

 לא זה כי פעולה, שיתוף של מחסום לנו אין וגם בעיות,
שלנו". העסק לא זה בלאומיות. מצטיינים שאנחנו
 מנסים לא "אנחנו מודה: התוכנית, ראש סמבירא, גלי
המתו האנשים של שיח לייצר אלא כולם, את לייצג

שאפ מאמינה אני הישראלית. בחברה מחנה מכל נים
 בלי שותפות, של בשיח המקטב השיח את להחליף שר

 גם פה תמצאי לכן שלנו. והערכים הדעות על להתפשר
 והבית הליכוד של מצביעים וגם ומרצ בל״ד מצביעי
 להם שאין מרגישים האנשים שרוב היא האמת היהודי.

הנצי כל אם אולי ברירה. בלי מצביעים הם פוליטי. בית
 את יעשו פוליטי מחנה בשום שייכים לא שמרגישים גים

אחרת". פוליטיקה נרוויח כולנו הזו, לזירה וייכנסו הצעד
 בסיורים חם חיבוק מוצאות זה מסוג תוכניות לרוב,

 באירופה. באוניברסיטאות או ארצות־הברית יהודי אצל
 חברה ללמוד רוצה היית "אם מרוקו? דווקא למה אז

 של קשרים יהודים־ערבים, יחסי עם תרבויות, מרובת
וקד מסורתיות ודת, לאום של ומורכבות ורוב, מיעוט

ומער זהות של חוויות שמעורר מקום רוצה והיית מה,
 אנגליה?" הקשר מה אז נכון, ולא נכון של תפיסות ער

 כדי למרוקו נוסעים אנחנו "כן, בחיוך. סמבירא אומרת
 מתרבות ללמוד הגיוני ויותר וחשוב שאפשר להגיד

 מסוימת, מזרחית הגמוניה יש שלנו בקבוצה וכן, המזרח.
שלו". הנוחות מאזור לצאת אחד לכל שמאפשרת

קלאב מימונה
 סדוק, נשי, קול נשמע רבא", שמיה ויתקרש "יתגדל

),42( שורק זהורית במרקש. העצום הקברות בבית

 עומדת ומרוקאית, תל־אביבית לסבית, דתייה, אישה
 את והוגה בן־שימול, שאול שלה, רבא סבא לקבר מעל

 סבתא כמו "זהורית, וגאה. רם בקול העתיקות המילים
 בין שם, דמעה. ומוחה אומרת היא שלו", הבת זוהרה,

 את ומלטפת קדיש אומרת שלה המראה הקבוצה, חברי
 לא הזהויות בליל רגיל. כמעט רושם עושה האבנים

 היטב משתלב הרמוני. אלא לרגע, אפילו סותר נראה
 שבמשך כמי עצמה על שמעידה האישה, של בדמותה

 מרגישה אני "פה המזרחית. לזהותה התכחשה שנים
 מאמץ. בלי בפשטות, שייכת אני שאליו מקום שמצאתי

ברחו מסתובבת אני כמוני. לאחת מוכרת לא תחושה
שלצ השפה, אפילו שלי. סבא כמו נראים וכולם בות
 לשוני על להתגלגל החלה אותה, דוברת לא אני ערי

יחסית". בקלילות
 בא־ איפא״ק לוועידת זהורית תטוס ממרוקו היישר

 עתיד יש ברשימת 20ה־ במקום כחברה רצות־הברית.
 זכויותיהם על לשוחח כדי המערב בבירת תנחת היא
 מתוך לכאן עלו מרוקו "יהודי בישראל. וגאות גאים של

 מתוך לים מעבר פועלים ארצות־הברית ויהודי ציונות,
 ישראל מדינת כמה עד לי הבהיר הזה הדילוג ציונות.

 יש עבודה כמה גם אבל היהודי, העם של הבית היא
אומרת. היא לשנות", בשביל מהבית, ורחוק בבית

לק הכנסת בית אל החבורה צועדת שבת בערב
 בכפתנים לבושים חלקם ערבית. ותפילת שבת בלת

 המקומי. בשוק שקנו מסורתיים מרוקאיים חלוקים -
 אני למה מבין לא "אני מצטרפים. הערבים החברים

 אלע־ אומר כנסת", לבית בכניסה כיפה לשים צריך
 בכניסה נעליים נוריד שאנחנו כמו "זה במרמור. מור

 לא "זה אוטומטי. באופן החברים אחד עונה למסגד",
 יבקש לא אחד אף ויהודי. דתי סממן היא הכיפה נכון.

 שקט על הטלפון את שם אני רעלה. לשים ממישהי
נע להוריד מכם ומבקש כבוד, מתוך הכנסת בבית

בחיוך. שנשבר מבוכה של רגע יש שלי?" לראש ס קשורה הכיפה מה אבל כבוד. מתוך במסגד ס ליים

 ריף: אלקס
 של "הסיפור

 יוצאי תרבות
 ברית־המועצות

 לצאת מתחיל רק
 העולם לאוויר

 על ולהיאבק
 במרחב מקומו

 וכבר הציבורי,
 ממני: מבקשים

 הואילי גברת,
 להקשיב בעובך
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שבתבערב
החבורהצועדת

הכנסת.ביתאל
למהמביןלא"אני
לשיםצריךאני

אומרכיפה",
כמו"זהאלעמור.
נורידשאנחנו
בכניסהנעליים

עונהלמסגד",
החבריםאחד

אוטומטיבאופן

שושן.אסתי
"השפה

בהשהתביישתי
לחיים"קמה

י׳ס;

אחריכם"חיפושבמסעהמרוקאים,אנחנו,"גםאשכאר.כאמל

ס

שיק:אופיר
"אשכנזים
מרגישים
מעיןלראשונה

פחותמיעוט
בהפוךפריווילגי,

לוקחהפוך.על
אתלמצואזמן

לשיםהאיזון,
שמזרחיםלב
משתמשיםלא

כוחניותבאותה
עליהםשהופעלה

הפוך"רק-

"מיתפילתהחזןהקדיששבתשלשחריתבתפילת
בןמנגיסטואברהשלשחרורולמעןמיוחדתשברך"
יוצאחברתיפעיל),33(יאלואביחמאס.משביאגרנש

צעירישלמאבקםעםמאודלמזוהההפךאתיופיה,
למעןוגםשוטרים,אלימותנגדגזענות,נגד-העדה
מאוד,מרגשהיההזה"המעמדמנגיסטו.שלשחרור

דםעלתעמוד'לאשליהודיתסולידריותאיזוישכי
הימיםולמנייתלארץנשוב"תכףאומר.הוארעך'",

הר־באפריקהפה,הזוהתפילהומבחינתיהמתסכלת,
גדול".כוחהיאחוקה,

היאחמרה,בצבעבההמבניםשכלהאדומה,העיר
מפוארעולםלתל־אביב.ירושליםביןמשוגעעירוב

ותרבויותמסורותשלדורותעלדורותבושמקופלים
בח־המשובצתמפוארתשדרהגםכוללאבלעתיקות,

ההפת־התגלתהגםבמרקשונספרסו.נייקישלנויות
המקורותאחרהחיפושתנועתהמסע:שלהגדולהעה
שורשיאחרמחפשיםהיהודיםרקלא-כפולההיא

אחרמחפשיםהערביםגםאלאהערבית,תרבותם
לנומזמנתהעירהיהודים.בקרבשלהםהשורשים

זמן,שמקדישיםהמקום,בניצעיריםערביםעםמפגש
הסיפוראתולספרלשמרלשחזר,כדיוכסףאנרגיה

היהודי־ערבי.
קלאב","מימונההיאשפגשנוהראשונההקבוצה

המודעותלהעלאתשפועלמרוקאיסטודנטיםארגון
המ־היהודיתלמורשתבמדינההצעיריםהדורותבקרב

קבוצתכמונראיםפוגשיםשאנחנוהסטודנטיםקומית.
מהאוניברסיטהאותל־אביבמאוניברסיטתצעירים
ער־כולםואופנתיים.צבעונייםמעודכנים,העברית:

עלזאת,ובכליהודי.לאמהםאחדאףברברים,אובים
שמחלקיםהחוטיםכמובדיוקאדום,חוטיששלהםהיד

סאלי.הבאבאשלבקברו
עליהםהאהובשהסרטמגליםאנחנוקצרזמןבתוך

וח־רווח,וזאבבןזהבהשלבכיכובםמזל""טיפתהוא
בעצם"זובאשדוד.לבקרהגיעושאפילומספריםלקם

לומדים"מימונה"חבריצוחקים.הםהקטנה",מרוקו

תרבותאירועיומארגניםיהודיתוהיסטוריהעברית
השםאתהיהודית־מרוקאית.התרבותעלהמבוססים

מרוקויהודינמנעוהפסחימישבשבעתמכיווןבחרו

פתחוהחגובתוםלחמץ,מחשששכניהםלבתילהיכנס
לכולנו.המוכרתהמימונה-גדולהלחגיגההבתיםאת

העמוקהתרבותיהקשראתשמסמלה־חגזהועבורם
המרוקאים.למוסלמיםהיהודיםבין

"מבחינתנו,מתאר:הארגון,נשיאבודרא,אלמהדי
מה־נפרדבלתיחלקהיאמרוקויהדותשלהמורשת
ולקדםלשמרשואפיםאנחנוכולה.האומהשלמורשת

הזאתהקהילהשלהעתיקהוהמסורתההיסטוריהאת
ומוסלמים.יהודיםביןהרמוניהלעודדמטרהמתוך

יהדות'ימיבאירועיהשתתפואנשיםאלפילמשל,
לזכרכנסאירגנו2011בספטמברשאירגנו.מרוקו'

החמי־מוחמדהמלךולכבודהנאציתהשואהקורבנות
הכיבושבמהלךיהודיםשללרדיפהלסייעשסירבשי
וישי".ממשלשל

איןאיתםשלכם?הפלסטיניםהאחיםעםמה"אבל
הער־החבריםביחדכמעטשואליםסולידריות?"לכם

בקבוצה.בים
שלבמתיחותעוסקיםולאציונים,לא"אנחנו
שולפיםהםישראל",בארץהפלסטיניםעםהיהודים
למורשתהיאשלנו"המחויבותהיטב,מוכנהתשובה

מת־שאנחנוזהאתנוגדלאממשוזהמרוקו,יהודישל
אותנוהופךולאהסכסוך,לסיוםשיוביללהסדרפללים
מוסלמים".לפחות

הצרפתי־מרוקאיהקולנועןעםהיהנוסףמרתקמפגש
ברברית־מוסל־למשפחהנולדאשכאראשכאר.כאמל
שבוהמקוםכן,הטודרא.לעמקהסמוךטינרירבכפרמית
ברשלמהשרשעליוהמפורסם,טודראכפראותושוכן
היגרהשנהחציבןכשהיההטבעית"."הברירהלהקתעם

האטלסבהריהקטןלכפרשבהואאבללצרפת,משפחתו
שביוםהיהודיםהשכניםעלושובשובושמעקיץ,בכל
סיפורםבעצמו,שהיגרכמימהעמק.נעלמואחדבהיר
והיס־עבריתלמדהואלו.קסםעלומיםיהודיםאותםשל

שעזבההקהילהאתלחפשלצאתוהחליטיהודית,טוריה
הקיבוץביןישראל.לארץיחדועלתההקטנההעיירהאת

שהיומרוקאיםיהודיםאותם,מוצאהואהפיתוחלעיירות
שלבצומתהזה,המפגשבטינריר.שםאיוחבריםשכנים

ואורחותהסיפוריםהמוזיקה,אתמחדשמחיהתרבויות,
הסרטלחלוטין.כמעטלזרותעבורנוהפכושהיוםהחיים
מרוקושלהלאומיתבטלוויזיהשודררבים,בפרסיםזכה

צפיות.למיליוניוזכהשיאבשעת
מקו־אחרילחפשלמרוקו,לפה,באתםאתםרק"לא

המרוקאים,אנחנו,"גםאשכאר.מספרשאבדו",רות
לחיפושלתתצריכיםואנחנואחריכם.חיפושבמסע
לאוזהרגע.בולהשתהותלעצמנולהרשותמקום,הזה

שבנויעםגולים,שלעםאתםשלנו.המוצאמהמשנה
ישכילעצמכםזהאתחייביםאתםתרבויות,מאינספור

מהם".ללמודמקורותיותרהרבהלכם

למרוקואוקראינהבין

שונותנשיםשתיחדרחולקותהטיולכלבמשך
ברית־יוצאתחילוניתרווקה),31(ריףאלקסבתכלית:
לש־ואםמזרחיתחרדית),40(שושןואסתיהמועצות,

הצמודה,המצלמהעםבנוףמאודבולטותשתיהןלושה.
כמעטנראיתמשתלבת,שושןלתעד.מפסיקהשלא

ביט־לבידוקאותישעוצריםרגילהכבר"אנימקומית.

אלקסצוחקת.היאמחמאה",זולפחותפהבנתב"ג,חוני
עלהמגולגלהצעיףלמרותקלאסית,כתיירתנראית

ובשווקים.בסמטאותהטבעיתוהנינוחותהראש
ומאזארצהעלתהחמשבגילבאוקריאנה.נולדהריף
הישראליתכולם","כמולהיותשביכולתהכלעשתה
"רוסייה"מהתואררחוקההכילאהוב,אוהביםשאנחנו
ממקימותאמנית,היאהיוםהילדים.בגןכברבהשהוטח

רוסיתדובריצעיריםקבוצת-התרבותית""הבריגדה
ברית־יוצאישלוהתרבותהסיפוראתלהפוךשפועלת
להיותמוזר"זההישראלית.מהתרבותלחלקהמועצות

פע־"הרבהמודה.היאאחר",מישהושלשורשיםבמסע
הסי־אתבצדלשיםצריכהשאניהרגשתיבטיולמים
זהאחר.מישהושללסיפורמקוםלפנותכדישלי,פור
ברית־המועצותיוצאיתרבותשלהסיפורקל:היהלא
מקו־עלולהיאבקהעולםלאווירלצאתמתחילרק

גברת,ממני:מבקשיםכברוהנההציבורי,במרחבמו
מישהושלהמושתקלסיפורלהקשיבבטובךהואילי
הסיפורבדיוקמהלראשונההבנתיפהזאת,ובכלאחר.
ב'שחרית':עליומדבריםשאנחנומשותף''טובשלהזה

שללנרטיביםשווהבמהשנותןהמורכבהאיזוןמציאת
שלנוהתרבותבהנכחתגםכפול:תפקידלכולנוכולנו.

ריף,מבחינתהאחרות".לתרבויותמקוםבפינויוגם
להמזכירומרוחק,מוזרשהואכמהעדבמרוקו,הביקור
ביותרהמשמעותי"החלקעצמה:שלההמסעאתמאוד

אתבידייהפקידולקבוצההחבריםכאשרהיהמבחינתי
הרישלהם.השורשיםאתמחדשגילושבהםהרגעים

זהאיךיודעתאנימקרוב.הזוהתחושהאתמכירהאני
כךצדק.חוסרשלהרתחתשנקברעברלגלותמרגיש

הקשב־שמתי.לאגםאבלבצד,עצמיאתששמתייצא
הסיפוראבלמרוקו,יוצאישלהמרהיביםלסיפוריםתי

בי".להדהדהמשיךשלי

פוליטיקה?פרחישלבסיוראמניתעושהומה
משתמשתשאניפוליטיכליהיאאמנות"מבחינתי

לעמודאפשרותלייש"בתוכניתמסבירה.היאבו",
הר־אתלהכניסרוצהאניאםולהחליטהמיםסףעל

לומדת,הזמןכלאניהפוליטיקה.שללביצהגליים

חר־נשיםעםהיהמבחינתימשמעותיהכיוהמפגש
מה־נראותההתמודדויותאיךלראותמדהיםדיות.

מאבקהואעבורימאליושמובןמהכמהשלהן.עיניים
עבורן".נגמרבלתי

מרו־במשפחהאחים12מ־אחתבצפת,גדלהשושן

"אנחנו,חדות.תובנותיהמפוכח,מבטהקאית־חרדית.
הגזענותמצולק.גבעםמסתובביםהמזרחים,החרדים
עלאלף,פיבוטהאשכנזיםחרדיםכלפינושמפנים
מצדקורקט.פוליטיקליאותחפושתשוםבליהשולחן,

יחדהבטוןברצפתעמוק־עמוקאניחרדיתכאישהשני,
כמונישמתקשותאשכנזיותחרדיותנשיםמעטלאעם

הז־עלהמלחמהמשםוההדרה.ההשתקהאתלשאת
תמידולאומתסכלתסיזיפיתיותרהרבהשלנוכויות
שייכת".אניצדלאיזהליברור

שנאבקת"נבחרות",תנועתמאחוריעומדתשושן
ציבורכנציגותלהיבחרחרדיותנשיםשלזכותןעל

שיחהעירההתנועההחרדיות.המפלגותדרךבכנסת
סיפוררקלאזהלפתעהחרדי:במגזרסוערפוליטי
אתשואלצעיר,משכיל,עובד,חרדיכלאלאנשי,
באופןלהמצביעשהואהמפלגהאםרםבקולעצמו

אותו.מייצגתבאמתאוטומטי
ומציאותייותרמורכביומיומי,שושןשלהפמיניזם

לו־הזו,מהבחינהמרוקו,החילוני־אשכנזי.מזהיותר

אחד"מצדעמוק.מאודבאופןחייהמורכבותאתכדת

בהשהתביישתיהשפהבית.כבתפהמסתובבתאני
השייכותבגללשחווינונסבלהבלתיהיחסלחיים,קמה
ברורדישני,מצדיחידה.לגאוותרגעבןעוברשלנו

לומדתאניהזמןכלמזהיר.לאמרוקונשותשלשמצבן
שדומיםשלי,והמאבקיםעצמי,עלחדשים.דבריםפה

המרו־הפמיניסטיותשללמאבקיםרביםבאופנים
למא־ואפילולמסע,הפלסטיניתחברתישלקאיות,
ממנישרחוקהשלה,בתרבותבהכרהאלקסשלבקים
פו־משקפייםעםלמרוקולהגיעממערב.מזרחכרחוק
מכוננת".חוויהזוליטיים

ביןבקזבלנקה.העברנובמרוקוהאחרוןיומנואת
מחשבת,ומלאכתפארכולושכלמבנההשני,חסןמסגד

הק־ורוכלים.קבצניםפועלים,המלאותהעירלסמטאות
רגעעודמתמלאהחזהלתיקים,נדחפותהאחרונותניות

מה־אחדולכלהביתה,חוזריםהזו.הזרההיבשתבאוויר

הואואיתוהגיע,הואשאיתומשאכבד.משאמשתתפים
חצימהםאחדאומרעלינו",ההוכחהחובת"עכשיוחוזר.

משקפייםלהרכיבנצליח"האםברצינות.חציבצחוק,
1האם".לבסיסכשנשוביותר,והוגניםחדיםחדשים,


